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Plats och tid Paulinska salen, Strängnäs kl. 17:30-21:06, med 
ajournering kl. 18:25-18:45, 19:36-19:45, 

Paragrafer §§ 103-161.

Beslutande Se deltagarlista.

Närvarande ersättare Se deltagarlista.
Övriga deltagande Se deltagarlista.

Utses att justera Torbjörn Johansson (S) och Roger Steen (C) med 
Anncharlotte Nilsson (M) och Georg Lagerstedt 
Örsbäcken (C) som ersättare.

Justeringens plats och tid Digital justering 2021-06-28.

Sekreterare Tobias Rundström  

Underskrifter Ordförande Leif Lindström (S) 

Justerande

Justerande             

Torbjörn Johansson (S)
Roger Steen (C)

BEVIS OM TILLGÄNNAGIVANDE AV JUSTERAT PROTOKOLL
Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-06-21

Datum för tillkännagivande 2021-06-29

Datum för nedtagning av 

tillkännagivande

2021-07-20

Förvaringsplats för protokollet Kansliavdelningen 

Tillkännagivet av Tobias Rundström 

Utdragsbestyrkande
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Innehållsförteckning

§ Ärende
103 Justering av föredragningslistan
104 Interpellation för besvarande, om privat särskilt 

boende
KS/2021:255-035

105 Interpellation för besvarande, om fast 
omsorgskontrakt

KS/2021:295-035

106 Interpellation för besvarande, om vad planen är 
för strukturersättningen

KS/2021:296-035

107 Interpellation för besvarande, om mobbing inom 
den kommunala skolan

KS/2021:297-035

108 Interpellation för besvarande, om fossilfritt 
Strängnäs

KS/2021:303-035

109 Frågor från förtroendevalda KS/2021:329-101
110 Nyinkomna motioner och interpellationer KS/2021:379-034
111 Nyinkomna medborgarförslag och e-förslag KS/2021:321-037
112 Delårsrapport 1:2021 för Strängnäs kommun KS/2021:31-042
113 Delårsrapport 1:2021 för kommunfullmäktige KS/2021:33-042
114 Flerårsplan 2022-2024 Strängnäs kommun KS/2021:34-0061
115 Ägardirektiv Strängnäs kommunföretag AB KS/2021:238-003
116 Ägardirektiv Strängnäs Fastighets AB KS/2021:236-003
117 Ägardirektiv SEVAB Strängnäs Energi AB KS/2021:237-003
118 Försäljning av Strängnäs 2:58, villatomt 

Sidöparken
KS/2021:124-253

119 Revidering av pensionspolicy för Strängnäs 
kommun

KS/2020:140-003

120 Riktlinje för rökfri arbetstid KS/2021:189-003
121 Förlängningsbeslut avseende utvalda 

hållbarhetsstrategier och planer
KS/2021:219-003

122 Revidering av Strängnäs kommuns lokala 
ordningsföreskrifter

KS/2021:247-003

123 Motion från Maud Richthoff (SD) om utdrag ur 
belastningsregistret vid anställning av personal i 
Strängnäs kommun

KS/2019:513-034

124 E-förslag om att Strängnäs kommun behöver en 
handlingsplan för hur självmorden ska minska

KS/2020:398-037

125 Befrielse från uppdrag som ledamot för (M) i 
kommunfullmäktige - Jan Leiding

KS/2021:314-102

126 Befrielse från uppdrag som ersättare för (M) i 
kommunstyrelsen - Jan Leiding

KS/2021:315-102

127 Befrielse från uppdrag som ersättare för (M) i 
teknik- och fritidsnämnden - Jan Leiding

KS/2021:316-102

128 Befrielse från uppdrag som ersättare för (M) i 
kommunfullmäktige - Tony Raitis

KS/2021:317-102
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129 Befrielse från uppdrag som ledamot för (M) i 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden - Tony 
Raitis

KS/2021:318-102

130 Befrielse från uppdrag som ersättare för (M) i 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden – Philip 
Lerulf

KS/2021:375-102

131 Befrielse från uppdrag som ersättare för (M) i 
barn- och utbildningsnämnden - Mikael Fahlsten

KS/2021:380-102

132 Befrielse från uppdrag som ersättare för (M) i 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden - Elinor 
Caruth

KS/2021:381-102

133 Befrielse från uppdrag som ledamot för (S) i 
kommunstyrelsen - Monica Lindell Rylén

KS/2021:309-102

134 Befrielse från uppdrag som ledamot för (S) i 
krisledningsnämnden - Monica Lindell Rylén

KS/2021:310-102

135 Befrielse från uppdrag som ledamot för (S) i 
Mälardalsrådet - Monica Lindell Rylén

KS/2021:311-102

136 Befrielse från uppdrag som ledamot för (S) i 
Strängnäs kommunföretag AB - Monica Lindell 
Rylén

KS/2021:312-102

137 Befrielse från uppdrag som ersättare för (KD) i 
socialnämnden Camille Sehlin

KS/2021:359-102

138 Befrielse från uppdrag som ledamot för (MP) i 
kommunfullmäktige - Ulf Wallin

KS/2021:383-102

139 Befrielse från uppdrag som ledamot för (MP) i 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden - Ulf 
Wallin

KS/2021:384-102

140 Befrielse från uppdrag som ersättare för (MP) i 
valberedningen – Ulf Wallin

KS/2021:385-102

141 Val av ledamot för (M) till kommunfullmäktiges 
arvodesberedning

KS/2020:656-102

142 Val av ny ledamot för (M) i Energikontoret 
Mälardalen AB

KS/2021:159-102

143 Val av ny ledamot för (M) i barn- och 
utbildningsnämnden

KS/2021:207-102

144 Val av ny ersättare för (M) i kommunstyrelsen KS/2021:315-102
145 Val av ny ersättare för (M) i teknik- och 

fritidsnämnden
KS/2021:316-102

146 Val av ny ledamot för (M) i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden

KS/2021:318-102

147 Val av ny ersättare för (M) i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden

KS/2021:375-102

148 Val av ny ersättare för (M) i barn- och 
utbildningsnämnden

KS/2021:380-102

149 Val av ny ersättare för (M) i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden

KS/2021:381-102
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150 Val av ny ledamot för (S) i kommunstyrelsen KS/2021:309-102
151 Val av ny ledamot för (S) i krisledningsnämnden KS/2021:310-102
152 Val av ny ledamot för (S) i Mälardalsrådet KS/2021:311-102
153 Val av ny ledamot för (S) i Strängnäs 

kommunföretag AB
KS/2021:312-102

154 Val av nytt kommunalråd för (S) KS/2021:340-102
155 Nominering av ny ersättare för (S) i Regionala 

utvecklingsnämnden
KS/2021:313-102

156 Val av ny ersättare för (KD) i socialnämnden KS/2021:359-102
157 Val av ny ledamot för (MP) i barn- och 

utbildningsnämnden
KS/2019:649-102

158 Val av ny ledamot för (MP) i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden

KS/2021:384-102

159 Val av ny ersättare för (MP) i valberedningen KS/2021:385-102
160 Information från kommunrevisionen KS/2021:286-101
161 Meddelandeärenden till kommunfullmäktige 

2021-06-21
KS/2021:286-101
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Deltagarlista

Beslutande Notering 

Jacob Högfeldt (M)
Mikael Lagergren (M)
Sixten Skullman (M)
Kenneth Larsson (M)
Barbro Hedengren (M)
Anncharlotte Nilsson (M), 1:e vice ordförande
Thore Berggren (M)
Donald Wedel (M)

Monica Lindell Rylén (S)
Leif Hård (S)
Ingrid Fäldt (S)
Torbjörn Johansson (S)
Wailith Edstein (S)
Louice Nilsson (S)
Leif Lindström (S), ordförande

Björn Karlsson (SD)
Linda Hefvelin (SD)
Jan Kihlstenius (SD)
Maud Richthoff (SD)

Maria Nerby (C)
Georg Lagerstedt Örsbäcken (C), 2:e vice ordförande
Roger Steen (C)

David Aronsson (V)
Yvonne Knuutinen (V)

Catharina De Geer (KD)

Ingela Bengtsson (MP)

Margaretha Furustrand (L)

Niclas Samuelsson (STRP)

Tjänstgörande ersättare

Nils Gunnar Westerberg (M) Ersättare för Magnus Stuart (M)
David Noreen (KD) Ersättare för Pia Steensland (KD)
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8 vakanta platser för Moderaterna
5 vakanta platser för Socialdemokraterna
4 vakanta platser för Sverigedemokraterna
2 vakanta platser för Centerpartiet
1 vakant plats för Kristdemokraterna
2 vakanta platser för Vänsterpartiet
2 vakanta platser för Miljöpartiet
1 vakant plats för Liberalerna

Ersättare
-

Övriga
1. Tobias Rundström, kommunsekreterare
2. Kjell Oretorp (C), ordförande kommunrevisionen
3. Stefan Behrnetz (M), vice ordförande kommunrevisionen
4. Bertil Stensgård (KD), kommunrevisor
5. Christina Völcker, medborgarförslagsställare, § 111
6. Kersti Hellström, nämndsekreterare
7. Bo Konrad, e-förslagsställare, § 124
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KF § 103

Justering av föredragningslista

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att justera föredragningslistan med följande tillägg:

a) ärendet Befrielse från uppdrag som ersättare för (M) i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden – Philip Lerulf, dnr KS/2021:375-102, läggs till 
föredragningslistan, 

b) ärendet Befrielse från uppdrag som ersättare för (M) i barn- och 
utbildningsnämnden - Mikael Fahlsten, dnr KS/2021:380-102, läggs till 
föredragningslistan,

c) ärendet Befrielse från uppdrag som ersättare för (M) i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden - Elinor Caruth, dnr KS/2021:381-102, läggs till 
föredragningslistan, 

d) ärendet Befrielse från uppdrag som ledamot för (MP) i kommunfullmäktige - Ulf 
Wallin, dnr KS/2021:383-102, läggs till föredragningslistan, 

e) ärendet, Befrielse från uppdrag som ledamot för (MP) i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden - Ulf Wallin, dnr KS/2021:384-102, läggs till 
föredragningslistan, 

f) ärendet Befrielse från uppdrag som ersättare för (MP) i valberedningen - Ulf 
Wallin, dnr KS/2021:385-102, läggs till föredragningslistan, 

g) ärendet Befrielse från uppdrag som ersättare för (KD) i socialnämnden – 
Camilla Sehlin, dnr KS/2021:359-102, läggs till föredragningslistan,

h) ärendet Val av ny ersättare för (M) i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, dnr 
KS/2021:375-102, läggs till föredragningslistan,

i) ärendet Val av ny ersättare för (M) i barn- och utbildningsnämnden, dnr 
KS/2021:380-102, läggs till föredragningslistan, 

j) ärendet Val av ny ersättare för (M) i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, dnr 
KS/2021:381-102, läggs till föredragningslistan, 

k) ärendet Val av ny ersättare för (KD) i socialnämnden, dnr KS/2021:359-102, 
läggs till föredragningslistan, 
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l) ärendet Val av ny ledamot för (MP) i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, dnr 
KS/2021:384-102, läggs till föredragningslistan,

m) ärendet Val av ny ersättare för (MP) i valberedningen, dnr KS/2021:385-102, 
läggs tills föredragningslistan.

n) ärendet Information till kommunrevisionen, dnr KS/2021:286-101, läggs till 
föredragningslistan.

Beslutet antecknas som enhälligt. 
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KF § 104 Dnr KS/2021:255-035

Interpellation för besvarande, om privat särskilt boende

Socialnämndens ordförande Bodil Mellgren (S) besvarar en interpellation, ställd av 
David Aronsson (V), om privat särskilt boende.
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KF § 105 Dnr KS/2021:295-035

Interpellation för besvarande, om fast omsorgskontrakt

Socialnämndens ordförande Bodil Mellgren (S) besvarar en interpellation, ställd av 
Margaretha Furustrand (L), om fast omsorgskontrakt.
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KF § 106 Dnr KS/2021:296-035

Interpellation för besvarande, om vad planen är för 
strukturersättningen

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Kenneth Larsson (M) besvarar en 
interpellation, ställd av David Aronsson (V), om vad planen är för 
strukturersättningen.
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KF § 107 Dnr KS/2021:297-035

Interpellation för besvarande, om mobbing inom den 
kommunala skolan

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Kenneth Larsson (M) besvarar en 
interpellation, ställd av Björn Karlsson (SD) och Linda Hefvelin (SD), om mobbing 
inom den kommunala skolan.
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KF § 108 Dnr KS/2021:303-035

Interpellation för besvarande, fossilfritt Strängnäs

Kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M) besvarar en interpellation, 
ställd av Yvonne Knuutinen (V), om fossilfritt Strängnäs. 
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KF § 109 Dnr KS/2021:329-101

Frågor från förtroendevalda

Inga frågor ställs. 
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KF § 110 Dnr KS/2021:379-034

Nyinkomna motioner och interpellationer

Beslut

Motioner
Till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-21 har det inkommit en motion.

1. Motion från Catharina De Geer (KD) om utredning gällande förutsättningar för 
etablering av en yrkeshögskola i Strängnäs kommun, dnr KS/2021:379-034. 

Motionen framställs och skickas till barn- och utbildningsnämnden för beredning.

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
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KF § 111 Dnr KS/2021:321-037

 

Nyinkomna medborgarförslag och e-förslag

Beslut

Medborgarförslag
Till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-21 har det ingivits ett
Medborgarförslag.

1. Medborgarförslag från Christina Völcker om underhåll av Sundby 
kyrkogård, dnr KS/2021:321-037.

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna förslaget till teknik- och 
fritidsnämnden för beredning.

Yrkanden
Sixten Skullman (M) yrkar på följande ändring:
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna förslaget till teknik- och 
fritidsnämnden för beredning.

Beslutsgång
Ordföranden ställer avslag mot bifall till Sixten Skullmans (M) ändringsyrkande 
och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

Ordföranden finner sedan att det endast finns ett förslag till beslut och att detta 
blir kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutet skickas till
Teknik- och fritidsnämnden
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KF § 112 Dnr KS/2021:31-042

Delårsrapport 1:2021 för Strängnäs kommun

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att

1. godkänna delårsrapport 1 2021, daterad 21 maj 2021,

2. bevilja socialnämnden budgettillskott för 2021 med 8 200 000 kronor för 
ökade kostnader med anledning av coronapandemin, Finansiering av 
tillskottet sker genom att överföra medel från skatteprognosreserven.

Yrkanden
David Aronsson (V) yrkar på följande ändring:
1. prognosen för målet Invånare avseende demokrati och inflytande ändras till 
”Delvis uppfyllt”,
2. prognosen för målet Samhälle ändras till ”Delvis uppfyllt”. 

Maria Nerby (C), Catharina De Geer (KD), Margaretha Furustrand (L) och Ingela 
Bengtsson (MP) yrkar bifall till David Aronsson (V) ändringsyrkande. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer bifall till David Aronssons (V) ändringsyrkande mot bifall till 
att-sats 1 i kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
att-sats 1 i kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden finner sedan att det endast finns ett förslag till beslut och att detta 
blir kommunfullmäktiges beslut. 

Beskrivning av ärendet
Delårsrapport 1 är en första avrapportering till kommunfullmäktige och omfattar 
en översiktlig redogörelse för utvecklingen av verksamhet och ekonomi för 
perioden januari till april 2021 med helårsprognos. I uppföljningen ingår en 
bedömning av måluppfyllelsen vid årets slut.

Kommunfullmäktige har fem övergripande mål i fyra perspektiv för att uppnå god 
ekonomisk hushållning. Helårsprognosen bygger på nämndernas arbete för att nå 
målen. En samlad bedömning har skett utifrån tillgängliga nyckeltal och 
verksamheternas genomförda, pågående och planerade aktiviteter för året. 
Bedömning av måluppfyllnad vid helåret.

Perspektiv Mål Prognos
Invånare Demokratin är levande och inkluderande. Invånare, 

företagare och andra aktörer utvecklas i Strängnäs kommun 
och är medskapande och delaktiga i kommunens utveckling.

Uppfyllt

Invånare I Strängnäs kommun erbjuds välfärdstjänster av god kvalitet 
som utgår från invånarnas behov.

Delvis 
uppfyllt
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Samhälle Strängnäs kommun är en förebild för sitt aktiva arbete kring 
hållbarhetsfrågor med Agenda 2030 som bas. Tillsammans 
utvecklas vi med människor som vill bo och leva i, verka i och 
besöka vår kommun.

Uppfyllt

Medarbetare Strängnäs kommun har stolta och kompetenta medarbetare 
som tillsammans utvecklas och skapar moderna och 
attraktiva arbetsmiljöer.

Delvis 
uppfyllt

Ekonomi Tillsammans utmanar vi rådande arbetssätt och strukturer. 
Vi använder våra resurser effektivt och ekonomin är 
långsiktigt hållbar för dagens och kommande generationer.

Uppfyllt

Coronapandemin fortsätter att starkt påverka kommunens verksamheter, tjänster 
och service. Omställningen till digitala arbetssätt är mycket påtaglig. Men även 
omställningen från tjänster och service inomhus till utomhus till exempel kring 
stängda idrottshallar till spolade isbanor. Strängnäs kommun har på många plan 
ställt vilket också kommer att påverka framtidens arbetssätt.

Prognosen för målen är att invånarmålet kring demokrati blir uppfyllt samt att 
samhällsmålet och ekonomimålet blir uppfyllt. Det som påverkar invånarmålet 
kring välfärdstjänster av god kvalitet är den upplevda otryggheten i kommunen 
samt att resultaten i den kommunala grundskolan och gymnasiet inte ser ut att 
förbättras. För medarbetarmålet tyngs det av fortsatt hög sjukfrånvaro där 
coronapandemin har stor påverkan.

Kommunens resultat för perioden är +53,0 miljoner kronor och innebär ett 
överskott i förhållande till periodens budget med 43,5 miljoner kronor. 
Helårsprognosen är ett överskott med 80,5 miljoner kronor vilket motsvarar 3,5 
procent av förväntade skatteintäkter och generella statsbidrag, att jämföras med 
budgeterat överskott om 2,0 procent. Helårsprognosen enligt kommunens 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning (KS/2019:355) beräknas till 109,6 
miljoner kronor. Kostnader som täcks av tidigare års överskott och reserverade 
fondmedel (medel avsatt i det egna kapitalet) har då avräknats. Resultatet 
motsvarar 4,7 procent av förväntade skatteintäkter och generella statsbidrag.

Nämnderna prognostiserar ett underskott med totalt 8,2 miljoner kronor för 2021. 
Det är en försämrad prognos jämfört med den ekonomiska rapporten per sista 
mars. Det är framförallt socialnämndens som beräknas få högre kostnader än 
budgeterat till följd av ökade kostnader med anledning av den pågående pandemin. 
För att mildra det prognostiserade underskottet och ge socialnämnden möjlighet 
att fortsätta arbeta med att minska smittspridningen föreslås ett tillfälligt 
budgettillskott med 8,2 miljoner kronor för 2021. 

Kommunens investeringsbudget 2021 uppgår till 95,5 miljoner kronor. Till och 
med april har investeringar genomförts till motsvarande 14,5 miljoner kronor. 
Investeringsprognosen för 2021 visar ett utfall på 106,7 miljoner kronor, vilket är 
inom ramen för årets budget samt av kommunfullmäktige godkänd överförd 
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budget från 2020 motsvarande 27,5 miljoner kronor. De stora investeringarna 
beräknas ske inom teknik- och fritidsnämnden med 43,9 miljoner kronor, varav 
cirka 23 miljoner kronor i anläggningar som exempelvis asfaltsanläggningar. På 
grund av förseningar av olika anledningar kommer vissa investeringar inte att 
genomföras som planerat under 2021. Därmed beräknas 15 miljoner kronor i 
nuläget inte förbrukas under året.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. Det tillfälliga 
budgettillskottet till socialnämnden för ökade kostnader med anledning av 
coronapandemin finansieras genom att överföra medel från skatteprognos-
reserven.

Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppföljning
Beslutet följs upp inom ramen för den löpande ekonomiska uppföljningen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, KS § 116, 2021-05-28, Delårsrapport 1:2021 för Strängnäs 
kommun
Tjänsteutlåtande, Delårsrapport 1 2021 Strängnäs kommun, 2021-05-21
Rapport, Delårsrapport 1 2021 för Strängnäs kommun, 2021-05-21 

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Teknik- och fritidsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kulturnämnden
Kommunrevisionen 
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KF § 113 Dnr KS/2021:33-042

Delårsrapport 1:2021 för kommunfullmäktige

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att

1. godkänna delårsrapport 1. 

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Rapportering av delårsrapport 1 2021 sker enligt fastställd tidplan och anvisningar. 
Uppföljningen omfattar januari-april år 2021 med prognos för helåret. 

Driftredovisningen omfattar ett ekonomiskt utfall för januari till april per 
verksamhetsområde. Kommunfullmäktige redovisar per 30 april en positiv 
avvikelse med 0,6 miljoner kronor. Nuvarande överskott beror främst på minskade 
kostnader för arvoden och övriga kostnader. Helårsprognosen är ett överskott på 
0,2 miljoner kronor. 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Ekonomiska konsekvenser och finansiering sker inom ramen för 2021 års drift- 
och investeringsbudget.

Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppföljning
Beslutet följs upp inom ramen för den löpande ekonomiska uppföljningen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, KS § 118, 2021-05-28, Delårsrapport 1:2021 för 
kommunfullmäktige
Tjänsteutlåtande, Delårsrapport 1:2021 kommunfullmäktige, 2021-05-16
Rapport, Delårsrapport 1:2021, 2021-05-18

Beslutet skickas till
-
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KF § 114 Dnr KS/2021:34-0061

Flerårsplan 2022-2024 Strängnäs kommun 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att

1. anta Flerårsplan 2022-2024, 

2. den kommunala skattesatsen för år 2022 är oförändrad, 21,67 kronor, 

3. fastställa en kreditlimit för internbanken 2022 för kommunkoncernen med 
176 miljoner kronor till att högst utgöra 2 820 miljoner kronor,

4. kommunstyrelsen under 2022 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna 
upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning 2022,

5. SEVAB Strängnäs Energi AB ska lämna utdelning om 5,0 miljoner kronor 
per år 2022-2024,

6. bemyndiga kommundirektören att göra de tekniska justeringar som kan 
behöva vidtas inom flerårsbudgetens ram.

Yrkanden
Jacob Högfeldt (M), Monica Lindell Rylén (S), Torbjörn Johansson (S), Mikael 
Lagergren (M) och Kenneth Larsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Björn Karlsson (SD) yrkar på att anta Sverigedemokraternas förslag till flerårsplan 
2022-2024.

Björn Karlsson (SD), Maria Nerby (C), David Aronsson (V), Ingela Bengtsson (MP) 
och Georg Lagerstedt Örsbäcken (C) yrkar bifall till att-sats 2-6 i 
kommunstyrelsens förslag. 

Maria Nerby (C) yrkar på att anta Centerpartiets förslag till flerårsplan och budget.

Georg Lagerstedt Örsbäcken (C) yrkar bifall till Maria Nerbys (C) förslag. 

Maria Nerby (C), David Aronsson (V), Margaretha Furustrand (L) och Georg 
Lagerstedt Örsbäcken (C) yrkar avslag till att-sats 1 i kommunstyrelsens förslag. 

David Aronsson (V) yrkar på att anta Vänsterpartiets förslag till flerårsplan 2022-
2024.

Yvonne Knuutinen (V) yrkar bifall till David Aronsson (V) förslag. 

Catharina De Geer (KD) yrkar på att anta Kristdemokraternas förslag till 
flerårsplan och budget.

Ingela Bengtsson (MP) yrkar på att anta Miljöpartiets förslag till flerårsplan och 
budget.
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Margaretha Furustrand (L) yrkar på att anta Liberalernas förslag till flerårsplan 
och budget.

Margaretha Furustrand (L) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. 

Niclas Samuelsson (STRP) yrkar bifall till att-sats 2 i kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer bifall till att-sats 1 i kommunstyrelsens förslag mot bifall till
bifall till Björn Karlssons (SD) förslag, bifall till Maria Nerbys (C) förslag, bifall till 
David Aronssons (V) förslag, bifall till Catharina De Geers (KD) förslag, bifall till 
Ingela Bengtssons (MP) förslag och bifall till Margaretha Furustrands (L) förslag.  
och finner kommunfullmäktige bifaller att-sats 1 i kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer avslag mot bifall till att-sats 2-6 i kommunstyrelsens förslag 
och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

Reservationer
Björn Karlsson (SD), Linda Hefvelin (SD), Jan Kihlstenius (SD) och Maud 
Richthoff (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beskrivning av ärendet
Kommunen ska enligt kommunallagen varje år upprätta en budget för nästa 
kalenderår. Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna samt 
innehålla en plan för verksamheten och ekonomin. Av planen ska det framgå hur 
verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara 
vid budgetårets slut. För verksamheten ska även anges mål och riktlinjer som är av 
betydelse för god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella 
mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 

Dokumentet ”Flerårsplan 2022-2024 Strängnäs kommun” beskriver inriktningen 
för kommunens verksamhet och ekonomi. Styrningen utgår från kommunens 
vision och kommunfullmäktige anger inriktningen för all kommunal verksamhet 
genom övergripande inriktningsmål i fyra perspektiv.

Kommunfullmäktiges fem övergripande inriktningsmål i fyra perspektiv är: 
Invånare

 Demokratin är levande och inkluderande. Invånare, företagare och andra 
aktörer utvecklas i Strängnäs kommun och är medskapande och delaktiga i 
kommunens utveckling.

 I Strängnäs kommun erbjuds välfärdstjänster av god kvalitet som utgår från 
invånarnas behov.

Samhälle
 Strängnäs kommun är en förebild för sitt aktiva arbete kring 

hållbarhetsfrågor med Agenda 2030 som bas. Tillsammans utvecklas vi 
med människor som vill bo och leva i, verka i och besöka vår kommun.
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Medarbetare
 Strängnäs kommun har stolta och kompetenta medarbetare som 

tillsammans utvecklas och skapar moderna och attraktiva arbetsmiljöer.

Ekonomi
 Tillsammans utmanar vi rådande arbetssätt och strukturer. Vi använder 

våra resurser effektivt och ekonomin är långsiktigt hållbar för dagens och 
kommande generationer.

Strängnäs kommun står inför flera svåra utmaningar under perioden. Hög befolk-
ningstillväxt innebär att fler invånare ska få kommunal service. Den demografiska 
utvecklingen med fler yngre och äldre med färre i arbetsför ålder påverkar 
ekonomi, kompetensförsörjning och service. Resultaten och likvärdigheten i den 
kommunala grundskolan behöver förbättras. Invånare behöver uppleva högre 
trygghet. Äldre behöver ha möjlighet till god hälsa och livskvalitet. Kommun-
koncernen behöver hantera hållbarhetsfrågorna för att nå klimatneutralitet. Den 
världsomfattande coronapandemin kommer med stor sannolikhet påverka oss 
framöver. Att upprätthålla god ekonomisk hushållning under den kommande 
planperioden med effekter av pandemin och konjunkturläget kommer att kräva 
aktiv styrning och planering och vara avgörande för hantering av kommun-
koncernens framtida investeringsbehov. 

God ekonomisk hushållning i Strängnäs kommun innebär att kommunen och dess 
bolag ska ha en stabil ekonomi för att kunna möta nedgångar och kriser i samhälls-
ekonomin. God ekonomisk hushållning innebär att kommunens finansiella och 
verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ända-
målsenligt och effektivt för att uppnå hållbar utveckling. Långsiktigt ska resultat-
målet i förhållande till skattenetto uppgå till lägst 2 procent och kommun-
koncernens soliditet ska 2030 vara 25 procent.

Kommunkoncernens resultat bedöms ligga runt 102-111 miljoner kronor per år 
efter skatt under planperioden. Resultaten är en förutsättning för att kunna 
självfinansiera stora delar av investeringarna.

Strängnäs har, som flera andra växande kommuner, stora utmaningar framför sig 
för att klara av att både finansiera och genomföra de investeringar som krävs för 
att möta de ökade behoven. Det totala investeringsbehovet inklusive investerings-
bidrag beräknas till 2,3 miljarder kronor för kommunkoncernen under den 
kommande planperioden. Det är en högre investeringsnivå än de senaste åren. 
Självfinansieringsgraden av investeringar mäter hur stor del av investeringarna 
som kan finansieras med årets resultat före avskrivningar. Snittet för självfinans-
iering av investeringar under planperioden 2022-2024 beräknas till 50 procent för 
kommunkoncernen. Fortsatt goda resultat och bra investeringsstyrning är därför 
av stor vikt.
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Kommunens och de kommunala bolagens lånebehov tillgodoses till största delen 
av upplåning via kommunens internbank. Samtlig nyupplåning vidareförmedlas 
under planperioden till kommunens bolag, då kommunens egna investeringar 
betalas med egna medel. Koncernens samlade lån hos banker och kreditinstitut 
samt finansiell leasing förväntas under planperioden öka med cirka 950 miljoner 
kronor till totalt 3 794 miljoner kronor med anledning av investeringsbehovet i 
bolagen. Låneskulden i SEVAB koncernen respektive Strängnäs fastighets AB 
förväntas öka kraftigt utifrån den höjda investeringstakten under åren 2023-2024.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Kommunens resultat budgeteras till 2 procent av skatteintäkterna respektive år 
vilket innebär 47,9 miljoner kronor för 2022, 49,0 miljoner kronor för 2023 och 
51,0 miljoner kronor för 2024. En långsiktig resultatnivå på lägst 2 procent av 
skatteintäkterna, goda resultat i bolagen och en kontrollerad investeringstakt ger 
förutsättningar för en ökning av soliditeten. Under planperioden när investering-
arna är som störst förväntas dock soliditetens ökningstakt avta. Strängnäs 
kommunkoncerns soliditet inklusive pensionsåtagande beräknas uppgå till 23,1 
procent vid slutet av planperioden.

Den föreslagna kreditlimiten är beräknad utifrån det långsiktiga finansierings-
behovet för kommunkoncernen. Under del av 2021 nyttjar SEVAB kreditlimiten 
via kommunens koncernkonto tills beslut är taget i utredning om en eventuell 
försäljning av värmeverksamheten.

Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppföljning
Uppföljning av kommunfullmäktiges mål och budget sker i samband med 
delårsrapport 1 per 30 april, delårsrapport 2 per 31 augusti och årsredovisning. 
Ekonomisk rapportering lämnas därutöver löpande till kommunstyrelsen och 
nämnder.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, KS § 119, 2021-05-28, Flerårsplan 2022-2024 för Strängnäs 
kommun
Tjänsteutlåtande, Flerårsplan 2022-2024 Strängnäs kommun, 2021-05-10
Rapport, Flerårsplan 2022-2024 Strängnäs kommun, reviderad, 2021-06-09
Rapport, Centerpartiets flerårsplan och budget för 2022-2024, 2021-06-15
Rapport, Sverigedemokraterna, Flerårsplan 2022-2024, 2021-06-16
Rapport, Vänsterpartiet, Flerårsplan 2022-2024 Strängnäs kommun, 2021-06-17
Rapport, Kristdemokraterna, budget för Strängnäs kommun 2022 med flerårsplan 
för 2022-2024, 2021-06-17
Rapport, Liberalerna, Budget 2022¸2021-06-18
Rapport, Miljöpartiet, Preliminär flerårsplan 2022-2024, 2021-06-18
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Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kulturnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Teknik- och fritidsnämnden
Kommunrevision
Överförmyndarnämnden
SEVAB Strängnäs Energi AB
Strängnäs Fastighets AB
Fackliga företrädare
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KF § 115 Dnr KS/2021:238-002

Ägardirektiv Strängnäs Kommunföretag AB 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att

1. nuvarande ägardirektiv ska vara oförändrade för Strängnäs 
kommunföretag AB under 2022.

Yrkanden
Yvonne Knuutinen (V) yrkar på följande tillägg:
Nuvarande ägardirektiv ska kompletteras enligt följande punkt 4: (Punkt 1-3 är 
oförändrade):
Moderbolagets uppdrag är att;
1. Bidra och öka invånarnyttan och kommunens attraktionskraft.
2. Aktivt styra och leda verksamheten i bolagskoncernen mot kommunens vision 
och mål.
3. Ta initiativ till och föreslå samordningsåtgärder som ger bästa effektivitet på 
kort och långt sikt för kommunens samlade resurser. 
4. I alla beslut redovisa hur man lyckats uppnå miljömässig, social och 
ekonomisk hållbarhet enligt Agenda 2030.  

Motivering: ”Moderbolaget har till uppgift att företräda kommunens strategiska 
intressen och utöva en aktiv ägarstyrning i kommunens helägda bolag. Styrelsen 
ska vara väl insatta i kommunens mål och utmaningar och ha en hög 
kunskapsnivå om bolagen…”(direkt taget från: 2. Direktiv verksamhet sid 2/4).

Tilläggsyrkandet (Punkt 4 ovan) syftar till att underlätta och tydliggöra en aktiv 
ägarstyrning gällande miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet enligt 
Agenda 2030. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer avslag mot bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och 
finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Ordföranden ställer avslag mot bifall till Yvonne Knuutinens (V) tilläggsyrkande 
och finner kommunfullmäktige avslår förslaget. 

Beskrivning av ärendet
I november 2020 beslutade kommunfullmäktige om ägardirektiv för nystartade 
Strängnäs kommunföretag AB att gälla från och med 2020-12-01 och tillsvidare. 

I ordinarie process för framtagande av ägardirektiv tar kommunfullmäktige beslut 
om ägardirektiv för samtliga bolag under våren. Då nuvarande ägardirektiv är 
nyligen framtagna föreslås att dessa lämnas oförändrade. I processen för 
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framtagande av ägardirektiven har synpunkter inhämtats från Strängnäs 
kommunföretag AB.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppföljning
Bolaget står under uppsikt av kommunstyrelsen. Ägardirektiven följs kontinuerligt 
upp i kommunstyrelsens ägarstyrning. Bolagen ska hålla ägarna väl informerade 
om bolagens verksamhet och översända den information som kommunen ansett 
nödvändig för att kunna utöva ägarstyrningen. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, KS §, 122 2021-05-28, Ägardirektiv Strängnäs kommunföretag 
AB
Tjänsteutlåtande, Ägardirektiv Strängnäs kommunföretag AB, 2021-04-29
Protokollsutdrag, SKFAB § 74, 2021-04-22, Ägardirektiv för Strängnäs 
kommunföretag AB
Styrdokument, Ägardirektiv Strängnäs kommunföretag AB, antagen, 2020-09-30

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
Strängnäs kommunföretag AB
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KF § 116 Dnr KS/2021:236-002

Ägardirektiv Strängnäs Fastighets AB 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa ägardirektiv för Strängnäs Fastighets AB, daterat 2021-04-28.

Yrkanden
Yvonne Knuutinen (V) yrkar på följande tillägg: SE PAPPRET
Förslaget till ägardirektiv (daterat 20210428) ska kompletteras enligt följande:
Under 4. Verksamhetsdirektiv, 4.1 Allmän inriktning:
SFAB ska i alla beslut redovisa hur man lyckats uppnå miljömässig, social och 
ekonomisk hållbarhet enligt Agenda 2030. 

Motivering: ”Moderbolaget har till uppgift att företräda kommunens strategiska 
intressen och utöva en aktiv ägarstyrning i kommunens helägda bolag. Styrelsen 
ska vara väl insatta i kommunens mål och utmaningar och ha en hög 
kunskapsnivå om bolagen…”(direkt taget från Ägardirektiv SKFAB; 2. Direktiv 
verksamhet sid2/4).

Tilläggsyrkandet syftar till att underlätta och tydliggöra en aktiv ägarstyrning 
gällande miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet enligt Agenda 2030. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer avslag mot bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och 
finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Ordföranden ställer avslag mot bifall till Yvonne Knuutinens (V) tilläggsyrkande 
och finner kommunfullmäktige avslår förslaget. 

Beskrivning av ärendet
I december 2020 beslutade kommunfullmäktige om ägardirektiv för Strängnäs 
Fastighets AB att gälla från och med 2021-01-01 och tillsvidare. I ordinarie process 
för framtagande av ägardirektiv tar kommunfullmäktige beslut om ägardirektiv för 
samtliga bolag under våren. Då nuvarande ägardirektiv är nyligen framtagna 
föreslås endast några mindre justeringar. Förslag på ändringar i ägardirektiven till 
dotterbolagen har beretts av moderbolaget Strängnäs kommunföretag AB 
(SKFAB).

I förslag till ägardirektiv till SFAB föreslås följande tillägg (gul markerat) i avsnitt 
4.3 Bostadsförsörjning; 

 SBAB ska erbjuda, om kommunen begär det, upp till 30 % av 
nyuthyrningen per år till personer som av särskilda ekonomiska och/eller 
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sociala skäl inte kan få bostad på egen hand (nyuthyrning definieras som 
det antal uppsagda lägenheter SBAB hyr ut per år). 

 ”Sociala kontrakt” ska övergå till egna kontrakt efter två år om de sköts 
utan anmärkning, enligt bolagets beslutade uthyrningspolicy. 

 SBAB ska aktivt bistå kommunen med att hitta bostäder, även utanför sitt 
eget bestånd, till personer som enligt Bosättningslagen och som i 
förordning har anvisats kommunen. 

I avsnitt 5 Ekonomiska direktiv föreslås en omformulering av nedan punkt; 
 Kommunfullmäktige fastställer årligen i samband med budget en limit för 

långfristiga lån för kommunens bolag,
Ny formulering enligt nedan;

 Bolagens finansiering ska anpassas till den årliga limit för långfristiga lån 
som fastställs av kommunfullmäktige i samband med budget.

I avsnitt 5.2 Verksamhetslokaler föreslås att nedan punkt stryks;

 SFAB ska arbeta för att konsolidera SFAB för att minimera kommunens 
risktagande 

Ny text och omformuleringar är gulmarkerat i det nya förlaget till ägardirektiv. 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppföljning
Bolaget står under uppsikt av kommunstyrelsen. Ägardirektiven följs kontinuerligt 
upp av Strängnäs kommunföretag AB (SKFAB). SKFAB ska hålla ägarna väl 
informerade om dotterbolagens verksamhet med den information som kommunen 
anser nödvändig för att kunna utöva ägarstyrningen. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, KS § 123, 2021-05-28, Ägardirektiv Strängnäs Fastighets AB
Tjänsteutlåtande, Ägardirektiv Strängnäs Fastighets AB, 2021-04-28
Protokollsutdrag, SKFAB § 75, 2021-04-22, Ägardirektiv till dotterbolagen
Förslag, Ägardirektiv Strängnäs Fastighets AB, daterat 2021-04-28
Ägardirektiv Strängnäs Fastighets AB, antagen 2020-12-14 § 364

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
Strängnäs Fastighets AB
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KF § 117 Dnr KS/2021:237-003

Ägardirektiv SEVAB Strängnäs Energi AB 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa ägardirektiv för SEVAB Strängnäs Energi AB daterat 
2021-04-28.

Yrkanden
Yvonne Knuutinen (V) yrkar på följande tillägg:
Förslaget till ägardirektiv (daterat 20210428) ska kompletteras enligt följande:

Under 4. Verksamhetsdirektiv:
SEVAB ska i alla beslut redovisa hur man lyckats uppnå miljömässig, social och 
ekonomisk hållbarhet enligt Agenda 2030. 

Motivering: ”Moderbolaget har till uppgift att företräda kommunens strategiska 
intressen och utöva en aktiv ägarstyrning i kommunens helägda bolag. Styrelsen 
ska vara väl insatta i kommunens mål och utmaningar och ha en hög 
kunskapsnivå om bolagen…” (direkt taget från: Ägardirektiv SKFAB; 2. Direktiv 
verksamhet sid 2/4).

Tilläggsyrkandet syftar till att underlätta och tydliggöra en aktiv ägarstyrning 
gällande miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet enligt Agenda 2030. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer avslag mot bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och 
finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Ordföranden ställer avslag mot bifall till Yvonne Knuutinens (V) tilläggsyrkande 
och finner kommunfullmäktige avslår förslaget. 

Beskrivning av ärendet
I december 2020 beslutade kommunfullmäktige om ägardirektiv för Strängnäs 
Fastighets AB att gälla från och med 2021-01-01 och tillsvidare. I ordinarie process 
för framtagande av ägardirektiv tar kommunfullmäktige beslut om ägardirektiv för 
samtliga bolag under våren. Då nuvarande ägardirektiv är nyligen framtagna 
föreslås endast en mindre justering. Förslag på ändringar i ägardirektiven till 
dotterbolagen har beretts av moderbolaget Strängnäs kommunföretag AB 
(SKFAB).

Strängnäs kommun tar tillsammans med Eskilstuna kommun även fram 
gemensamma direktiv för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB, ESEM. 
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I avsnitt 5 Ekonomiska direktiv föreslås en omformulering av nedan punkt; 
1. Kommunfullmäktige fastställer årligen i samband med budget en limit för 

långfristiga lån för kommunens bolag.
Ny formulering enligt nedan;

2. Bolagens finansiering ska anpassas till den årliga limit för långfristiga lån 
som fastställs av kommunfullmäktige i samband med budget.

I de specifika direktiven till ESEM i avsnitt 7 föreslås omformulering av nedan 
punkter;

1. Bolaget ska delta i utvecklingsarbeten i Eskilstuna och Strängnäs. 
Ny formulering enligt nedan gulmarkerad text.

2. Bolaget ska aktivt bidra till utvecklingsarbeten i Eskilstuna och Strängnäs. 

1. Bolaget ska ha en aktiv omvärldsbevakning. Genomförande av föreslagen 
plan för utveckling av produkter och tjänster i befintliga och eventuellt nya 
affärsområden påbörjas. Syftet är att säkre bolagets långsiktiga lönsamhet i 
en föränderlig omvärld.

Ny formulering enligt nedan:
2. Bolaget ska ha en aktiv omvärldsbevakning och driva utveckling av 

produkter och tjänster i befintliga och eventuellt nya affärsområden. Syftet 
är att säkra bolagets långsiktiga lönsamhet och stärka hållbarhetsprofilen.

Punkten om fossilfri fordonsflotta kompletteras med nedan skrivning om fossilfria 
transporter;
 Bolaget ska ha en fossilfri fordonsflotta som drivs med fossilfria bränslen. 

Utbyte av fordon ska ske successivt vid planerade byten. Krav på fossilfria 
transporter ska också ställas vid upphandling av transporttjänster enligt 
Klimatlöftet i 4 Mälarstäder. Undantag från regeln ska rapporteras. 

En ny punkt om ägardialog föreslås;
 Uppföljning av de specifika ägardirektiven sker vid en årlig gemensam 

ägardialog under första halvåret. Återkoppling ska även integreras i den 
ordinarie delårsrapporteringen.  

En ny punkt om att effektivisera administrationen föreslås;

 Bolaget får i samverkan med ägarna uppdrag att ta fram förslag på form för en 
effektivare uppföljning och rapportering för att minska administrationen och 
presentera för ägarna under 2021.

Ny text och omformuleringar är gulmarkerat i det nya förlaget till ägardirektiv. 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
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Uppföljning
Bolaget står under uppsikt av kommunstyrelsen. Ägardirektiven följs kontinuerligt 
upp av Strängnäs kommunföretag AB (SKFAB). SKFAB ska hålla ägarna väl 
informerade om dotterbolagens verksamhet med den information som kommunen 
anser nödvändig för att kunna utöva ägarstyrningen. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, KS § 124, 2021-05-28, Ägardirektiv SEVAB Strängnäs Energi AB
Tjänsteutlåtande, Ägardirektiv SEVAB Strängnäs Energi AB, 2021-04-28
Protokollsutdrag, SKFAB § 75, 2021-04-22, Ägardirektiv till dotterbolagen
Förslag, Ägardirektiv SEVAB Strängnäs Energi AB, 2021-04-28.
Ägardirektiv SEVAB Strängnäs Energi AB, antagen 2020-12-14 § 363

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
SEVAB Strängnäs Energi AB
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KF § 118 Dnr KS/2021:124-253

Försäljning av Strängnäs 2:58, villatomt Sidöparken 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att

1. godkänna upprättat förslag till köpekontrakt för fastigheten
Strängnäs 2:58 mellan kommunen, Katya Danho och Fadi Matloub.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet

I samband med exploateringen av kommunens område Sidöparken erbjöds 
tomtkön tre villatomter. Tomterna värderades av två olika fastighetsmäklare 
(Länsförsäkringar fastighetsförmedling och Fastighetsbyrån) och efter en 
sammanvägd bedömning av de båda fastighetsvärderingarna så fastställdes 
tomtpriserna. Tomterna var ute till försäljning våren 2017. Inga 
intresseanmälningar inkom, varvid prisnivån vid den tidpunkten bedömdes för hög 
och man bestämde sig för att avvakta försäljningen av tomterna i 
Stavlundsområdet.

Tomtkön erbjöds därför tomterna på nytt under november 2020. Mark- och 
exploateringsenheten har därefter i turordning erbjudit tomterna till 
intressenterna. Katya Danho och Fadi Matloub tackade ja till erbjudandet och 
valde tomten Strängnäs 2:58, varför ett förslag till köpekontrakt har tagits fram.

Den aktuella fastigheten Strängnäs Strängnäs 2:58 har en areal om 705 kvm.
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För de andra två tomterna pågår kontraktsskrivning.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Köpeskillingen för fastigheten är 2 900 000 kr och ingår som en del i 
exploateringsprojektet Sidöparken(E03205).

Köpeskillingen ska betalas in till kommunen senast en månad efter att köpeavtalet 
undertecknats. Köpare äger rätt att tillträda fastigheten när ersättningen är erlagd 
och köpebrev har utfärdats.

Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppföljning
Beslutet följs upp av Mark- och exploateringsenheten.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, KS § 136, 2021-05-28, Försäljning av Strängnäs 2:58, villatomt 
Sidöparken
Tjänsteutlåtande, Försäljning av Strängnäs 2:58, villatomt Sidöparken, 2021-04-
28
Avtal, Köpeavtal Strängnäs 2:58 Sidöparken, 2021-02-17

Beslutet skickas till
-
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KF § 119 Dnr KS/2020:140-003

Revidering av pensionspolicy för Strängnäs kommun 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att

1. upphäva Pensionspolicy för Strängnäs kommun, KF, 2014-11-03, § 126,

2. anta Pensionspolicy för anställda i Strängnäs kommun, daterad 2021-04-
09, att gälla från och med 2021-07-01.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Nuvarande dokument (två) avseende pensionsfrågor finns beslutad av såväl 
Kommunfullmäktige avseende ”Pensionspolicy för Strängnäs kommun” såväl som 
Kommunstyrelsen avseende ”Pensionspolicy för anställda”

Behov att föra dessa policydokument till att sammanfattas i en gemensam 
pensionspolicy har identifierats. Föreslås att sammanfattas till ”Pensionspolicy för 
medarbetare anställda i Strängnäs kommun”. Föreslagen pensionspolicy är 
nerkortad i förhållande till tidigare, då den praktiska delen kommer att hanteras i 
en separat rutin. 

Föreslagen policy är framtagen av HR-avdelningen i samråd med nuvarande 
pensionsleverantör Skandia. Förslaget har förankrats genom remissförfarande i 
organisationen till såväl förvaltningens ledningsgrupp som fackliga organisationer. 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Kommunen tryggar avgiftsbestämd ålderspension samt alternativ KAP-KL genom 
försäkring. Löpande inbetalning av premie.

Kommunen tryggar särskild avtalspension för anställda inom räddningstjänsten 
genom beskattningsrätten. Intjänandet skuldförs årligen.

Kommunen tryggar intjänad pension före 1998 genom beskattningsrätten. 
Huvuddelen av pensionsutfästelsen redovisas som en ansvarsförbindelse inom 
linjen i balansräkningen. En del av pensionsutfästelsen redovisas som en 
avsättning i balansräkningen. 

Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
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Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, KS § 130, 2021-05-28, Revidering av pensionspolicy för 
Strängnäs kommun
Tjänsteutlåtande, Reviderad pensionspolicy för anställda hos Strängnäs kommun, 
2021-04-09
Förslag, Pensionspolicy för medarbetare i Strängnäs kommun, 2021-04-09

Beslutet skickas till
HR-avdelningen
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KF § 120 Dnr KS/2021:189-003

Riktlinje för rökfri arbetstid 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att

1. upphäva beslut i KF § 95, 2013-09-30, Policy för rökfri arbetstid,

2. anta riktlinjer för rökfri arbetstid, daterade 2021-04-20.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Strängnäs kommuns policy för rökfri arbetstid antogs år 2014 och är i behov av 
revidering. Kommunstyrelsen föreslår i samband med revideringen att policyn för 
rökfri arbetstid upphävs och istället antas som en riktlinje. Detta med anledning av 
att rökfri arbetstid är en del i arbetsmiljön och kan således läggas som en riktlinje 
under Arbetsmiljöpolicyn. 

De största förändringarna:
- I riktlinjen föreslås att rökning under pauser eller måltidsuppehåll inte är 

tillåtet. 
- Rökning under arbetstid är att betrakta som olovlig frånvaro.
- Medarbetare som använder arbetskläder som har tillhandahållits av 

arbetsgivaren, ska vid rökning under rast byta om till privata kläder.
- Arbetsgivaren (arbetsplatsen), genom företagshälsovården, erbjuder 

tobaksavvänjning i form av kunskap, stöd och motivation på både grupp- 
och individnivå.

Föreslagen riktlinje är framtagen av HR-avdelningen. Förslaget har förankrats 
genom remissförfarande i organisationen till såväl förvaltningens ledningsgrupp 
som fackliga organisationer. 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Vissa utgifter kan uppkomma för enskild arbetsplats, med anledning av förslaget 
som innebär att erbjuda medarbetare stöd, genom företagshälsovården för 
tobaksavvänjning på grupp- och individnivå. 

Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, KS § 140, 2021-05-28, Riktlinje för rökfri arbetstid
Tjänsteutlåtande, Riktlinje för rökfri arbetstid, 2021-04-12
Förslag, Riktlinje för rökfri arbetstid, 2021-04-30

Beslutet skickas till
HR-avdelningen för kännedom
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KF § 121 Dnr KS/2020:219-003

Förlängningsbeslut avseende utvalda hållbarhetsstrategier 
och planer 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att

1. jämställdhetsstrategins (KS/2015:270-003) giltighet förlängs fram till 
den 31 december 2022, 

2. folkhälsoplan för Strängnäs kommuns (KS/2012:43-0092) giltighet 
förlängs fram till den 31 december 2022,

3. tillgänglighetsstrategins (KS/2015:271-003) giltighet förlängs fram till den 
31 december 2022,

4. miljöstrategi för Strängnäs kommuns (KS/2015:213-003) giltighet förlängs 
fram till den 31 december 2022,

5. de fyra styrdokumenten aktualiseras avseende hänvisningar till inaktuell 
lagstiftning eller ändrade nationella beslut och liknande. 

Yrkanden
David Aronsson (V) yrkar på följande tillägg: 
5. de fyra styrdokumenten aktualiseras avseende hänvisningar till inaktuell 
lagstiftning eller ändrade nationella beslut och liknande. 

Ingela Bengtsson (MP) och Monica Lindell Rylén (S) yrkar bifall till David 
Aronsson (V) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer avslag mot bifall till kommunstyrelsen förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Ordföranden ställer avslag mot bifall till David Aronssons (V) tilläggsyrkande och 
finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Beskrivning av ärendet
Fyra av de övergripande hållbarhetsstrategierna som Strängnäs 
kommunfullmäktige antagit har passerat sex år sedan beslut. Det gäller 
Jämställdhetsstrategin, Folkhälsoplanen, Tillgänglighetsstrategin och 
Miljöstrategin. Ett arbete pågår i förvaltningen att samordna de övergripande 
styrdokumenten för ökad verkställighet och högre styrningseffekt. Därför vore det 
lämpligt att förlänga nuvarande strategier tills det arbetet är färdigt. 

Som en konsekvens av reglementesförändringen (KF201214 §379) om ansvaret för 
den strategiska hållbara utvecklingen och efterföljande organisationsförändring, 
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ändras i dokumenten så att kommunstyrelsen blir ansvarig för de fyra 
styrdokumenten.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppföljning
Beslutet följs upp av kansliavdelningen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, KS § 131. 2021-05-28. Förlängningsbeslut avseende utvalda 
hållbarhetsstrategier och planer
Tjänsteutlåtande, Förlängningsbeslut avseende utvalda hållbarhetsstrategier och 
planer, 2021-04-29
Styrdokument, Jämställdhetsstrategi, 2015-06-15
Styrdokument, Folkhälsoplan för Strängnäs kommun, 2015-01-01
Styrdokument, Tillgänglighetsstrategi, 2015-03-25
Styrdokument, Miljöstrategi för Strängnäs kommun, 2015-03-11

Beslutet skickas till
-
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KF § 122 Dnr KS/2021:247-003

Revidering av Strängnäs kommuns allmänna lokala 
ordningsföreskrifter 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att

1. revidera de allmänna lokala ordningsföreskrifterna enligt förslag daterat 
2021-04-06. 

Beslutsgång
Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunen får enligt ordningslagen (1993:1617) meddela föreskrifter för att 
upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats och för att hindra att 
människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska 
varor.

Strängnäs kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter genomgick en större 
revidering år 2017. När nu de reviderade föreskrifterna har gällt i ett par år har 
behov av ytterligare, mindre justeringar uppmärksammats. 

Det föreslås att motionsspåren i 3 § ska benämnas som ”skyltade motionsspår” 
istället för att namnges. Det ger en större flexibilitet eftersom 
ordningsföreskrifterna inte behöver ändras när ett motionsspår försvinner eller 
tillkommer. I dag finns det till exempel inget motionsspår vid namn 
”Strängnässpåret”, men spåret står ändå uppräknat i ordningsföreskrifterna. Att 
det anges att motionsspåren ska vara skyltade som sådana anses vara tydligt nog 
för att allmänheten ska kunna avgöra om spåret omfattas av ordningsföreskrifterna 
eller inte.

Det föreslås även att badplatserna i 3 § benämns som ”kommunens badplatser” 
istället för ”samtliga inom detaljplanerat område liggande badplatser”. Då kommer 
även de badplatser som bedrivs i kommunal regi men som befinner sig utom 
detaljplanerat område att omfattas av föreskrifterna.

I 8 § görs ett tillägg om tillstånd av markägaren för att få ställa upp container.

I 10 § görs en justering när det gäller användning av fyrverkerier och andra 
pyrotekniska varor. Ett utökat avstånd till vård- och omsorgsboende från 100 
meter till 200 meter. I de områden med sammanhållen bebyggelse som är 
undantagen tillståndsplikt införs ett tidsfönster för användning av fyrverkerier på 
nyårsafton och valborgsmässoafton, från klockan 20.00 fram till klockan 01.00 
dagen efter dessa aftnar. 
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I 15 § förtydligas att camping är förbjuden på offentlig plats, inklusive de platser 
som räknas upp i 3 § och därmed jämställs med offentlig plats.

I nu gällande föreskrifter finns det en felskrivning i 18 § vilket gör att det är otydligt 
vad som gäller för hundar på badplatser. Det föreslås därför att det förtydligas att 
hundar inte får vistas på badplatser under badsäsongen 15 maj – 15 september. Det 
förtydligas också inom vilka områden som hundar ska hållas kopplade. 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, KS § 134, 2021-05-28, Revidering av Strängnäs kommuns 
allmänna lokala ordningsföreskrifter
Protokollsutdrag, TFN § 27, 2021-04-28, Revidering av Strängnäs kommuns 
allmänna lokala ordningsföreskrifter
Styrdokument, Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Strängnäs kommun, 2021-
04-06
Bilaga 1.1 Resecentrum, 2021-04-28
Bilaga 1.2 Läggesta station, 2021-04-28

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Södermanlands län
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KF § 123   Dnr KS/2021:513-034

Motion från Maud Richthoff (SD) om utdrag ur 
belastningsregistret vid anställning av personal i Strängnäs 
kommun

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att

1. avslå Sverigedemokraternas motion gällande utdrag ur belastningsregistret 
vid anställning av personal i äldrevården.

Yrkanden
Maud Richtoff (SD) och Linda Hefvelin (SD) yrkar bifall till motionen.

Mikael Lagergren (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer bifall till kommunstyrelsens förslag mot bifall till motionen 
och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Reservationer
Björn Karlsson (SD), Linda Hefvelin (SD), Jan Kihlstenius (SD) och Maud 
Richthoff (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Maud Richthoff (SD) har i motion 2019-09-20, som dessvärre tappats bort bland 
ärendena, föreslagit att Strängnäs kommun ska begära utdrag ur 
belastningsregistret vid anställning av personal i äldrevården

Motionären framhåller att det idag redan krävs utdrag ur belastningsregistret för 
arbete med barn inom barnomsorg, skolverksamheten och som god man för äldre 
med en demenssjukdom. Vid anställning för arbete med äldre begärs idag inget 
utdrag ur belastningsregistret vilket motionären vill att Strängnäs kommun alltid 
ska kräva.

Användning av utdrag från belastningsregistret i Strängnäs kommun
Som motionären till viss del beskriver, begär Strängnäs kommun utdrag från 
belastningsregistret, innan anställning för arbete inom förskoleverksamhet, skola 
och skolbarnomsorg. Denna typ av registerkontroll är obligatorisk enligt 
skollagen (2010:800). 
Strängnäs kommun tillämpar även den obligatoriska registerkontrollen enligt 
skollagen för uppdragstagare med flera, lärarstudenter och vissa 
vuxenstuderande samt deltagare i arbetsmarknadspolitiska program. 
Strängnäs kommun följer även de motsvarande skyldigheterna att kontrollera 
registerutdrag enligt lagen (2001:171) om registerkontroll av personal vid vissa 
boende som tar emot barn, lagen (2010:479) om registerkontroll av personal som 
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utför vissa insatser åt barn med funktionshinder samt lagen (2013:852) om 
registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.

Yrkanden
Sverigedemokraterna har yrkat på förändring i regler vid anställning som innebär 
att Strängnäs kommun alltid ska kräva utdrag ur belastningsregistret vid 
anställning. Vidare yrkar motionären att Strängnäs kommun fortlöpande ska kräva 
in utdrag från den anställde t.ex. vid årligt medarbetarsamtal.

I enlighet med rådande lagstiftning finns det idag inga juridiska hinder för 
Strängnäs kommun att begära ut registerutdrag även för personer som söker 
arbete inom äldreomsorgen eller övriga verksamheter. 

Dock finns det olika aspekter att beakta. 
De två statliga utredningarna, 2014 och 2019, den personalpolitiska aspekten 
samt attraktiviteten som arbetsgivare och arbetsplats.
I utredningen om registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48) föreslås det att det 
ska vara förbjudet för arbetsgivare att utan författningsstöd begära att en 
arbetssökande ska visa upp eller överlämna ett utdrag ur belastningsregistret. I 
beaktandet framhålls det stärkta skyddet för den enskilde arbetssökandes 
personliga integritet. 
I utredningen om belastningsregisterkontroll i arbetslivet (SOU 2019:19) har 
lämnats förslag om att utöka författningsstödet för registerkontroll i arbetslivet 
med en ny ”lag om registerkontroll av personal som utför vissa insatser i hemmet 
åt äldre personer eller personer med funktionsnedsättning”. 

Båda betänkanden har ännu inte lett till lagstiftning. 

Förslag till beslut
Med anledning av pågående statliga utredningar och avvaktan på beslut i frågan 
föreslås att motionen som helhet avslås. 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, KS § 141 2021-05-28 Motion från Maud Richthoff (SD) om 
utdrag ur belastningsregistret vid anställning av personal i Strängnäs kommun
Tjänsteutlåtande, Svar på motion från Maud Richthoff (SD) gällande utdrag ur 
belastningsregistret vid anställning av personal i äldrevården, 2021-03-17
Motion från Maud Richthoff (SD) gällande utdrag gällande utdrag ur 
belastningsregistret vid anställning av personal i äldrevården, 2019-09-20
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Beslutet skickas till
HR-avdelningen
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KF § 124 Dnr KS/2020:398-037

E-förslag om att Strängnäs kommun behöver en 
handlingsplan för hur självmorden ska minska 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att

1. avslå e-förslaget om att kommunen ska ta fram en separat handlingsplan 
för hur självmorden ska minska. Frågan ska istället hanteras i den centrala 
styrningen genom flerårsplanen i enlighet med befintlig styrmodell 
(KS/2018:371-003). 

Yrkanden
David Aronsson (V), Yvonne Knuutinen (V), Björn Karlsson (SD) och Ingela 
Bengtsson (MP) yrkar bifall till e-förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer bifall till kommunstyrelsens förslag mot bifall till e-förslaget 
och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Reservationer
Björn Karlsson (SD), Linda Hefvelin (SD), Jan Kihlstenius (SD) och Maud 
Richthoff (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beskrivning av ärendet
Bo Konrad har inkommit med ett e-förslag om att kommunen bör ta fram en 
handlingsplan för hur självmorden ska minska och att den politiska ledningen bör 
se till att det finns en utsedd samordnare som är ansvarig för helheten.
Strängnäs kommun tar frågan på största allvar men den kommer istället att 
hanteras i den centrala styrningen genom flerårsplanen och i enlighet med befintlig 
styrmodell (KS/2018:371-003).  Genom att koppla suicidpreventionen till den 
centrala uppföljningen kommer frågan att lyftas fram i verksamheternas olika 
arbetsplaner.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, KS § 142, 2021-05-28, E-förslag om att Strängnäs kommun 
behöver en handlingsplan för hur självmorden ska minska

Comfact Signature Referensnummer: 1134217



           SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2021-06-21 
47/85

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande, E-förslag om att Strängnäs kommun behöver en handlingsplan 
för hur självmorden ska minska, 2021-04-08
Förslag, E-förslag om att Strängnäs kommun behöver en handlingsplan för hur 
självmorden ska minska, 2020-04-18

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Förslagsställaren
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KF § 125 Dnr KS/2021:314-102

Befrielse från uppdrag som ledamot för (M) i 
kommunfullmäktige - Jan Leiding

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. bevilja Jan Leiding befrielse från uppdrag som ledamot för (M) i 
kommunfullmäktige.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att behandla avsägelse inkommen från Jan Leiding 
gällande befrielse från uppdraget som ledamot för (M) i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Protokoll Valberedningen 2021-06-21
Avsägelse från uppdrag som ledamot för (M) i kommunfullmäktige - Jan Leiding, 
2021-05-27

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Södermanlands län
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KF § 126 Dnr KS/2021:315-102

Befrielse från uppdrag som ersättare för (M) i 
kommunstyrelsen - Jan Leiding

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. bevilja Jan Leiding befrielse från uppdrag som ersättare för (M) i 
kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att behandla avsägelse inkommen från Jan Leiding 
gällande befrielse från uppdraget som ersättare för (M) i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Protokoll Valberedningen 2021-06-21
Avsägelse från uppdrag som ersättare för (M) i kommunstyrelsen - Jan Leiding, 
2021-05-27

Beslutet skickas till
-
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KF § 127 Dnr KS/2021:316-102

Befrielse från uppdrag som ersättare för (M) i teknik- och 
fritidsnämnden - Jan Leiding

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. bevilja Jan Leiding befrielse från uppdrag som ersättare för (M) i teknik- 
och fritidsnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att behandla avsägelse inkommen från Jan Leiding 
gällande befrielse från uppdraget som ersättare för (M) i teknik- och 
fritidsnämndens.

Beslutsunderlag
Protokoll Valberedningen 2021-06-21
Avsägelse från uppdrag som ersättare för (M) i teknik- och fritidsnämnden - Jan 
Leiding, 2021-05-27

Beslutet skickas till
-
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KF § 128 Dnr KS/2021:317-102

Befrielse från uppdrag som ersättare för (M) i 
kommunfullmäktige – Tony Raitis

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. bevilja Tony Raitis befrielse från uppdrag som ersättare för (M) i 
kommunfullmäktige.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att behandla avsägelse inkommen från Tony Raitis 
gällande befrielse från uppdraget som ersättare för (M) i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Protokoll Valberedningen 2021-06-21
Avsägelse från uppdrag som ersättare för (M) i kommunfullmäktige – Tony Raitis, 
2021-05-27

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Södermanlands län
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KF § 129 Dnr KS/2021:317-102

Befrielse från uppdrag som ledamot för (M) i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden – Tony Raitis

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. bevilja Tony Raitis befrielse från uppdrag som ledamot för (M) i miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att behandla avsägelse inkommen från Tony Raitis 
gällande befrielse från uppdraget som ledamot för (M) i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Protokoll Valberedningen 2021-06-21
Avsägelse från uppdrag som ledamot för (M) i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden – Tony Raitis, 2021-05-27

Beslutet skickas till
-
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KF § 130 Dnr KS/2021:375-102

Befrielse från uppdrag som ersättare för (M) i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden– Philip Lerulf

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. bevilja Philip Lerulf befrielse från uppdrag som ersättare för (M) i miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att behandla avsägelse inkommen från Philip Lerulf 
gällande befrielse från uppdraget som ersättare för (M) i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Protokoll Valberedningen 2021-06-21
Avsägelse från uppdrag som ersättare för (M) i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden – Philip Lerulf, 2021-06-16

Beslutet skickas till
-
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KF § 131 Dnr KS/2021:380-102

Befrielse från uppdrag som ersättare för (M) i barn- och 
utbildningsnämnden – Mikael Fahlsten

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. bevilja Mikael Fahlsten befrielse från uppdrag som ersättare för (M) i 
barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att behandla avsägelse inkommen från Mikael Fahlsten 
gällande befrielse från uppdraget som ersättare för (M) i barn- och 
utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Protokoll Valberedningen 2021-06-21
Avsägelse från uppdrag som ersättare för (M) i barn- och utbildningsnämnden – 
Mikael Fahlsten, 2021-06-21

Beslutet skickas till
-
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KF § 132 Dnr KS/2021:381-102

Befrielse från uppdrag som ersättare för (M) i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden– Elinor Caruth

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. bevilja Elinor Caruth befrielse från uppdrag som ersättare för (M) i miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att behandla avsägelse inkommen från Elinor Caruth 
gällande befrielse från uppdraget som ersättare för (M) i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Protokoll Valberedningen 2021-06-21
Avsägelse från uppdrag som ersättare för (M) i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden – Elinor Caruth, 2021-06-21

Beslutet skickas till
-
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KF § 133 Dnr KS/2021:309-102

Befrielse från uppdrag som ledamot för (S) i 
kommunstyrelsen – Monica Lindell Rylén

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. bevilja Monica Lindell Rylén befrielse från uppdrag som ledamot för (S) i 
kommunstyrelsen från och med 2021-08-01.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att behandla avsägelse inkommen från Monica Lindell 
Rylén gällande befrielse från uppdraget som ledamot för (S) i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Protokoll Valberedningen 2021-06-21
Avsägelse från uppdrag som ledamot för (S) i kommunstyrelsen - Monica Lindell 
Rylén, 2021-05-23

Beslutet skickas till
-
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KF § 134 Dnr KS/2021:310-102

Befrielse från uppdrag som ledamot för (S) i 
krisledningsnämnden – Monica Lindell Rylén

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. bevilja Monica Lindell Rylén befrielse från uppdrag som ledamot för (S) i 
krisledningsnämnden från och med 2021-08-01.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att behandla avsägelse inkommen från Monica Lindell 
Rylén gällande befrielse från uppdraget som ledamot för (S) i 
krisledningsnämnden.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Valberedningen 2021-06-21
Avsägelse från uppdrag som ledamot för (S) i krisledningsnämnden - Monica 
Lindell Rylén, 2021-05-23

Beslutet skickas till
-
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KF § 135 Dnr KS/2021:311-102

Befrielse från uppdrag som ledamot för (S) i 
Mälardalsrådet – Monica Lindell Rylén

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. bevilja Monica Lindell Rylén befrielse från uppdrag som ledamot för (S) i 
Mälardalsrådet från och med 2021-08-01.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att behandla avsägelse inkommen från Monica Lindell 
Rylén gällande befrielse från uppdraget som ledamot för (S) i Mälardalsrådet.

Beslutsunderlag
Protokoll Valberedningen 2021-06-21
Avsägelse från uppdrag som ledamot för (S) i Mälardalsrådet - Monica Lindell 
Rylén, 2021-05-23

Beslutet skickas till
Mälardalsrådet
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KF § 136 Dnr KS/2021:310-102

Befrielse från uppdrag som ledamot för (S) i Strängnäs 
kommunföretag AB – Monica Lindell Rylén

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. bevilja Monica Lindell Rylén befrielse från uppdrag som ledamot för (S) i 
Strängnäs kommunföretag AB från och med 2021-08-01.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att behandla avsägelse inkommen från Monica Lindell 
Rylén gällande befrielse från uppdraget som ledamot för (S) i Strängnäs 
kommunföretag AB.

Beslutsunderlag
Protokoll Valberedningen 2021-06-21
Avsägelse från uppdrag som ledamot för (S) i Strängnäs kommunföretag AB - 
Monica Lindell Rylén, 2021-05-23

Beslutet skickas till
-
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KF § 137 Dnr KS/2021:359-102

Befrielse från uppdrag som ersättare för (KD) i 
socialnämnden – Camilla Sehlin

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. bevilja Camilla Sehlin befrielse från uppdrag som ersättare för (KD) i 
socialnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att behandla avsägelse inkommen från Camilla Sehlin 
gällande befrielse från uppdraget som ersättare för (KD) i socialnämnden.

Beslutsunderlag
Protokoll Valberedningen 2021-06-21
Avsägelse från uppdrag som ersättare för (KD) i socialnämnden – Camilla Sehlin, 
2021-06-15

Beslutet skickas till
-
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KF § 138 Dnr KS/2021:383-102

Befrielse från uppdrag som ledamot för (MP) i 
kommunfullmäktige – Ulf Wallin

Beslut

Kommunfullmäktige besluta att 

1. bevilja Ulf Wallin befrielse från uppdrag som ledamot för (MP) i 
kommunfullmäktige.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att behandla avsägelse inkommen från Ulf Wallin 
gällande befrielse från uppdraget som ledamot för (MP) i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Protokoll Valberedningen 2021-06-21
Avsägelse från uppdrag som ledamot för (MP) i kommunfullmäktige – Ulf Wallin, 
2021-06-19

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Södermanlands län

Comfact Signature Referensnummer: 1134217



           SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2021-06-21 
62/85

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 139 Dnr KS/2021:384-102

Befrielse från uppdrag som ledamot för (MP) miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden – Ulf Wallin

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. bevilja Ulf Wallin befrielse från uppdrag som ledamot för (MP) i miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att behandla avsägelse inkommen från Ulf Wallin 
gällande befrielse från uppdraget som ledamot för (MP) i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Protokoll Valberedningen 2021-06-21
Avsägelse från uppdrag som ledamot för (MP) i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden – Ulf Wallin, 2021-06-19

Beslutet skickas till
-

Comfact Signature Referensnummer: 1134217



           SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2021-06-21 
63/85

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 140 Dnr KS/2021:385-102

Befrielse från uppdrag som ersättare för (MP) 
valberedningen – Ulf Wallin

Beslut

Kommunfullmäktige besluta att 

1. bevilja Ulf Wallin befrielse från uppdrag som ersättare för (MP) i 
valberedningen.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att behandla avsägelse inkommen från Ulf Wallin 
gällande befrielse från uppdraget som ersättare för (MP) i valberedningen.

Beslutsunderlag
Protokoll Valberedningen 2021-06-21
Avsägelse från uppdrag som ersättare för (MP) i valberedningen – Ulf Wallin, 
2021-06-19

Beslutet skickas till
-

Comfact Signature Referensnummer: 1134217



           SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2021-06-21 
64/85

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 141 Dnr KS/2020:656-102

Val av ledamot för (M) till kommunfullmäktiges 
arvodesberedning

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. välja Magnus Stuart (M) till ledamot i kommunfullmäktiges 
arvodesberedning under perioden 2021-06-21 till 2021-12-31.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut. 

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att välja ledamot för (M) i kommunfullmäktiges 
arvodesberedning. Förslaget är att tjänstgöringsperioden sträcker sig fram till 
2021-12-31. 

Kommunfullmäktige behöver, på nytt, ta fram förslag på ledamöter, samt 
ordförande och vice ordförande, för den resterande tjänstgöringsperioden, som 
sträcker sig fram till 2022-10-14, innan årsskiftet 2021-2022.

Beslutsunderlag
Protokoll Valberedningen 2021-06-21

Beslutet skickas till
-

Comfact Signature Referensnummer: 1134217



           SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2021-06-21 
65/85

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 142 Dnr KS/2021:159-102

Val av ny ledamot för (M) i Energikontoret Mälardalen AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. välja Jacob Högfeldt till ny ledamot för (M) i Energikontoret 
Mälardalen AB.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta val av ny ledamot för (M) i Energikontoret i 
Mälardalen AB. 

Beslutsunderlag
Protokoll Valberedningen 2021-06-21

Beslutet skickas till
Energikontoret i Mälardalen AB

Comfact Signature Referensnummer: 1134217



           SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2021-06-21 
66/85

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 143 Dnr KS/2021:207-102

Val av ny ledamot för (M) i barn- och utbildningsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. välja Mikael Fahlsten till ny ledamot för (M) i barn- och 
utbildningsnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta val av ny ledamot för (M) i barn- och 
utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag
Protokoll Valberedningen 2021-06-21

Beslutet skickas till
-

Comfact Signature Referensnummer: 1134217



           SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2021-06-21 
67/85

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 144 Dnr KS/2021:315-102

Val av ny ersättare för (M) i kommunstyrelsen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. hänskjuta val av ny ersättare för (M) i kommunstyrelsen till 
nästkommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta val av ny ersättare för (M) i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag
Protokoll Valberedningen 2021-06-21

Beslutet skickas till
-

Comfact Signature Referensnummer: 1134217



           SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2021-06-21 
68/85

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 145 Dnr KS/2021:316-102

Val av ny ersättare för (M) i teknik- och fritidsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att
 

1. hänskjuta val av ny ersättare för (M) i kommunstyrelsen till 
nästkommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta val av ny ersättare för (M) i teknik- och 
fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag
Protokoll Valberedningen 2021-06-21

Beslutet skickas till
-

Comfact Signature Referensnummer: 1134217



           SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2021-06-21 
69/85

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 146 Dnr KS/2021:317-102

Val av ny ledamot för (M) i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. välja Elinor Caruth till ny ledamot för (M) i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges har att förrätta val av ny ledamot för (M) i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag
Protokoll Valberedningen 2021-06-21

Beslutet skickas till
-

Comfact Signature Referensnummer: 1134217



           SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2021-06-21 
70/85

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 147 Dnr KS/2021:375-102

Val av ny ersättare för (M) i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. välja Alice Landerholm till ny ersättare för (M) i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta val av ny ersättare för (M) i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag
Protokoll Valberedningen 2021-06-21

Beslutet skickas till
-

Comfact Signature Referensnummer: 1134217



           SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2021-06-21 
71/85

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 148 Dnr KS/2021:380-102

Val av ny ersättare för (M) i barn- och utbildningsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. hänskjuta val av ny ersättare för (M) i barn- och utbildningsnämnden 
till nästkommande sammanträde. 

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta val av ny ersättare för (M) i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag
Protokoll Valberedningen 2021-06-21

Beslutet skickas till
-

Comfact Signature Referensnummer: 1134217



           SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2021-06-21 
72/85

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 149 Dnr KS/2021:381-102

Val av ny ersättare för (M) i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. hänskjuta val av ny ersättare för (M) i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden till nästkommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta val av ny ersättare för (M) i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag
Protokoll Valberedningen 2021-06-21

Beslutet skickas till
-

Comfact Signature Referensnummer: 1134217



           SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2021-06-21 
73/85

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 150 Dnr KS/2021:309-102

Val av ny ledamot för (S) i kommunstyrelsen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. välja Anders Härnbro till ny ledamot för (S) i kommunstyrelsen från 
och med 2021-08-01,

2. välja Anders Härnbro (S) till ny 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen 
från och med 2021-08-01.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta val av ny ledamot för (S) i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag
Protokoll Valberedningen 2021-06-21

Beslutet skickas till
-

Comfact Signature Referensnummer: 1134217



           SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2021-06-21 
74/85

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 151 Dnr KS/2021:310-102

Val av ny ledamot för (S) i krisledningsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. välja Anders Härnbro till ny ledamot för (S) i krisledningsnämnden från 
och med 2021-08-01,

2. välja Anders Härnbro (S) till ny 1:e vice ordförande i 
krisledningsnämnden från och med 2021-08-01.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta val av ny ledamot för (S) i 
krisledningsnämnden. 

Beslutsunderlag
Protokoll Valberedningen 2021-06-21

Beslutet skickas till
-

Comfact Signature Referensnummer: 1134217



           SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2021-06-21 
75/85

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 152 Dnr KS/2021:311-102

Val av ny ledamot för (S) i Mälardalsrådet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. välja Anders Härnbro till ny ledamot för (S) i Mälardalsrådet från och 
med 2021-08-01.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta val av ny ledamot för (S) i Mälardalsrådet. 

Beslutsunderlag
Protokoll Valberedningen 2021-06-21

Beslutet skickas till
-

Comfact Signature Referensnummer: 1134217



           SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2021-06-21 
76/85

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 153 Dnr KS/2021:312-102

Val av ny ledamot för (S) i Strängnäs kommunföretag AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. välja Anders Härnbro till ny ledamot för (S) i Strängnäs 
kommunföretag AB från och med 2021-08-01.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta val av ny ledamot för (S) i Strängnäs 
kommunföretag AB. 

Beslutsunderlag
Protokoll Valberedningen 2021-06-21

Beslutet skickas till
-

Comfact Signature Referensnummer: 1134217



           SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2021-06-21 
77/85

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 154 Dnr KS/2021:340-102

Val av nytt kommunalråd för (S)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. välja Anders Härnbro till nytt kommunalråd för (S) från och med 2021-
08-01.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta val av nytt kommunalråd för (S).

Beslutsunderlag
Protokoll Valberedningen 2021-06-21

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Comfact Signature Referensnummer: 1134217



           SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2021-06-21 
78/85

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 155 Dnr KS/2021:313-102

Nominering av ny ersättare för (S) i Regionala 
utvecklingsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. nominera Anders Härnbro till ny ersättare för (S) i Regionala 
utvecklingsnämnden från och med 2021-08-01.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta nominering av ny ersättare för (S) till 
Regionala utvecklingsnämnden.

Beslutsunderlag
Protokoll Valberedningen 2021-06-21

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Region Sörmland

Comfact Signature Referensnummer: 1134217



           SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2021-06-21 
79/85

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 156 Dnr KS/2021:359-102

Val av ny ersättare för (KD) i socialnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. välja Ann Vikström till ny ersättare för (KD) i socialnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta val av ny ersättare för (KD) i socialnämnden.  

Beslutsunderlag
Protokoll Valberedningen 2021-06-21

Beslutet skickas till
-

Comfact Signature Referensnummer: 1134217



           SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2021-06-21 
80/85

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 157 Dnr KS/2019:649-102

Val av ny ledamot för (MP) i barn- och utbildningsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. hänskjuta val av ny ledamot för (MP) i barn- och utbildningsnämnden 
till nästkommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta val av ny ledamot för (MP) i barn- och 
utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag
Protokoll Valberedningen 2021-06-21

Beslutet skickas till
-

Comfact Signature Referensnummer: 1134217



           SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2021-06-21 
81/85

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 158 Dnr KS/2021:384-102

Val av ny ledamot för (MP) i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. hänskjuta val av ny ledamot för (MP) i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden till nästkommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta val av ny ledamot för (MP) i barn- och 
utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag
Protokoll Valberedningen 2021-06-21

Beslutet skickas till
-

Comfact Signature Referensnummer: 1134217



           SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2021-06-21 
82/85

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 159 Dnr KS/2021:385-102

Val av ny ersättare för (MP) i valberedningen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. hänskjuta val av ny ersättare för (MP) i valberedningen till 
nästkommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta val av ny ledamot för (MP) i barn- och 
utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag
Protokoll Valberedningen 2021-06-21

Beslutet skickas till
-

Comfact Signature Referensnummer: 1134217



           SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2021-06-21 
83/85

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 160 Dnr KS/2021:286-101

Information från kommunrevisionen

Kjell Oretorp (C) informerar om den granskning gällande elever i behov av särskilt 
stöd som kommunrevisionen har genomfört och samt de frågor som 
kommunrevisionen har skickat till barn- och utbildningsnämnden för besvarande 
med anledning av den genomförda granskningen. 

Comfact Signature Referensnummer: 1134217



           SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2021-06-21 
84/85

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 161 Dnr KS/2021:286-101

Meddelandeärenden till kommunfullmäktige 2021-06-21

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. lägga föreliggande meddelandeärenden till handlingarna.

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.  

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att lägga föreliggande meddelanden till handlingarna.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.

Beslutsunderlag
Protokoll Strängnäs kommunföretag AB 2021-05-10
Protokoll Strängnäs kommunföretag AB 2021-05-11
Skrivelse, Grundlagens kommunala självstyrelse, 2021-05-19
Protokoll Strängnäs kommunföretag AB 2021-05-18
Protokollsutdrag, KS § 135, 2021-05-28, Förfrågan från Stallarholmens
vägförening om ändring av huvudmannaskap för väghållning
Protokoll Strängnäs kommunföretag AB 2021-05-28
Protokoll, SIGNERAT_Protokoll Årsstämma Energikontoret i Mälardalen 12 maj
2021, 2021-05-17
Protokollsutdrag, KN § 67, 2021-05-25, Delårsrapport 1:2021 för Kulturnämnden
Rapport, Delårsrapport 1:2021 för barn- och utbildningsnämnden, 2021-04-14
Protokollsutdrag, BUN § 73, 2021-05-25, Delårsrapport 1:2021 för barn- och
utbildningsnämnden
Rapport, Då1 2021 Verksamhetsrapport Socialnämnden, 2021-05-19
Protokollsutdrag, SN § 78, 2021-05-26, Delårsrapport för socialnämnden 2021
Protokollsutdrag, MSN § 87, 2021-05-27, Delårsrapport 1:2021 för miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
Rapport, Delårsrapport 1:2021 för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 2021-
05-17
Protokoll Strängnäs kommunföretag AB 2021-06-01
Protokoll Överförmyndarnämndens protokoll 2021-05-19 §26-28 & 30-32
Protokoll SEVAB Nät AB 2021-05-05
Protokoll SEVAB Strängnäs Energi AB 2021-05-05
Protokoll, SIGNERAT_Protokoll Styrelsemöte Energikontoret i Mälardalen 12
maj 2021, 2021-05-12

Comfact Signature Referensnummer: 1134217



           SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2021-06-21 
85/85

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Rapport, Granskning av arbetet med elever i behov av särskilt stöd, 2021-06-17
Skrivelse, Revisionsskrivelse om granskning av elever i behov av särskilt stöd, 
2021-06-17
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